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Ostróda. W lutym rusza nowa impreza targowa dla rolników

Arena Agro Ostróda po raz
pierwszy w regionie
Tej imprezy nie można przegapić. Po raz pierwszy w tym roku
producenci pokażą to, co w rolnictwie najnowocześniejsze.
To wszystko na Arenie Agro Ostróda 2015, która odbędzie się
w dniach 14 i 15 lutego.
Barbara Chadaj-Lamcho
b.chadaj@gazetaolsztynska.pl

Będzie to największa wystawa maszyn i urządzeń rolniczych w Polsce północnowschodniej. Jej organizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń
Rolniczych. Przy przygotowywaniu Areny Agro Ostróda
2015, Izba korzysta ze swoich
wieloletnich doświadczeń
w realizacji tego typu wydarzeń, m. in. Agro Show, organizowanej co roku jesienią
w Bednarach koło Poznania.

Bazą jest
doświadczenie
Wszystkie szesnaście edycji
Agro Show odbywało się pod gołym niebem. Podczas tej imprezy maszyny i urządzenia rolnicze wjadą pod dach centrum
targowego Arena Ostróda.
— Po raz pierwszy organizujemy taką imprezę w regionie warmińsko-mazurskim
— mówiła Renata Arkuszewska, wiceprezes PIMiUR
na konferencji zapowiadającej Arenę Agro Ostróda 2015.
— Nasze wystawy zawsze notują rekordową liczbę wystawców. Impreza w Ostródzie przygotowana będzie na
najwyższym poziomie. Będzie
to pierwsza tak kompleksowa
wystawa rolnicza w województwie warmińsko-mazurskim.
Swój udział w Arenie Agro
Ostróda 2015 zapowiedziało
już wiele światowych marek.
Przez swoich dealerów i dystrybutorów na wystawie prezentowane będą m. in.: John
Deere, Kuhn, Amazone, Joskin, New Holland, MetalFach, Pottinger, Krone, Valtra,
Lemken, PRONAR, Kverneland.

Najlepszy moment
przed sezonem
Termin wystawy – połowa
lutego — nie został wybrany
przypadkowo. To okres kiedy rolnicy mają trochę więcej czasu, a jednocześnie
jest to początek roku i najlepszy moment, by zapoznać się z ofertą deweloperów maszyn i urządzeń rolniczych, by dobrze przygotować się do sezonu.

— Na wystawie
zaprezentujemy
nowości, które ukażą
się w 2015 roku —
mówi Aleksandra
Grajewska z firmy
Perkoz z Brodnicy

Pełen wachlarz
produktów i ofert
Wśród wystawców nie zabraknie producentów i dystrybutorów z regionu. Wśród
nich będzie firma Perkoz
z Brodnicy, która jest jednym
z członków PIGMiUR.
— To ogromne wyzwanie
dla naszej firmy, a zarazem
nowe doświadczenie, gdyż
po raz pierwszy będziemy
wystawiać się w hali — mówi
Aleksandra
Grajewska
z działu marketingu firmy
Perkoz. — Dotychczasowe
doświadczenia zdobywaliśmy na wystawach pod gołym
niebem. Poza tym, Arena
Agro Ostróda 2015 będzie
wystawą regionalną i taki
rodzaj wystawy jest dla nas
jako dealera ogromną szan-

są na pozyskanie nowych
klientów. Jest to dla nas
okazja, by zaprezentować się
właśnie na terenie naszego
działania, tym bardziej, że
nasz punkt sprzedaży
w Lichtajnach oddalony jest
zaledwie o około 5 km od
Ostródy. Na wystawie zaprezentujemy nowości, które ukażą się w 2015 roku,
chcemy też pokazać pełen
wachlarz produktów, takich
jak finansowanie fabryczne
połączone z pełnym pakietem Perkoz Kredyt oraz pakiet ubezpieczeń dla rolnictwa firmy Concordia, której jesteśmy licencjonowanym przedstawicielem.
Swój udział zapowiedzieli
też: Roltop Maszyny Rolnicze i Komunalne, Agromix
Rojęczyn, Przedsiębiorstwo
Romanowski, Agroserwis
Pasłęk, Lupus Export – Import, ALDO i wiele innych
firm.

Wszystkie szesnaście edycji
Agro Show odbywało się
pod gołym
niebem. Podczas Areny
Agro Ostróda
2015 maszyny
i urządzenia
rolnicze wjadą
pod dach centrum targowego Arena
Ostróda
Fot. PIGMiUR
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Wsparcie instytucji
branżowych
Podczas trwania wystawy
dostępne będą punkty doradcze i informacyjne instytucji i agend rządowych:
Agencji Rynku Rolnego, Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Organizatorzy liczą na to, że
Arena Agro Ostróda stanie się
najważniejszym wydarzeniem
branżowym dedykowanym
rolnikom z północno-wschodniej Polski. Patronat nad imprezą objął Marek Sawicki,
minister rolnictwa i rozwoju
wsi. Szczegółowe informacje
na temat imprezy można znaleźć na serwisie poświęconym wystawie: www.agroshow.pl/arena
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ARR. Fundusz Wzajemnej Pomocy

Na razie projekt ustawy
Anna Banaszkiewicz
a.banaszkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Już wkrótce rolnicy, którym
drastycznie spadną dochody,
będą mogli liczyć na rekompensaty pieniężne. Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia
2015 roku projekt ustawy
o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów
Rolniczych. Projekt ustawy
trafi teraz do dalszych prac
w Sejmie RP.
Funduszem zarządzać będzie dziesięcioosobowa komisja złożona wyłącznie
z przedstawicieli producentów rolnych oraz reprezentanta izb rolniczych, natomiast administrować funduszem w tym wyodrębnionym
rachunkiem bankowym będzie Agencja Rynku Rolnego.
Pieniądze na rachunku nie
będą środkami publicznymi,
nie będzie on też subsydiowany z budżetu państwa.
Skąd więc będą pochodziły
pieniądze na rekompensaty?
Będą je wpłacać przedsiębiorcy. Wpłat w wysokości
0,2 procent wartości netto
nabywanych produktów rolnych będą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą
połowu ryb w wodach śród-

lądowych oraz zajmujące się
chowem i hodowlą ryb, przetwórcy i pośrednicy skupujący produkty rolne oraz przedsiębiorcy zajmujący się ubojem zwierząt.

Pomoc, gdy spadną
dochody
Wpłacane przez przedsiębiorców kwoty utworzą Fundusz Wzajemnej Pomocy
w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, z którego producenci
rolni będą mogli otrzymać rekompensaty w sytuacjach, gdy
rolnicy nie otrzymają zapłaty za
sprzedane produkty rolne,
a także gdy w gospodarstwie
rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej
dochody obniżą się o ponad 30
procent w stosunku do średniego rocznego dochodu
z ostatnich trzech lat lub
w trzech latach z okresu ostatnich pięciu lat — w tym przypadku nie bierze się pod uwagę roku z najwyższymi i roku
z najniższymi dochodami.

Przyczyny obniżenia
dochodu
Projekt ustawy precyzuje
także przyczyny obniżenia dochodu, które będą uprawniały do otrzymania pomocy.
Spadek dochodów może być

spowodowany skutkami zjawisk atmosferycznych (ale
z wyłączeniem powodzi, suszy,
gradobicia, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania), wprowadzeniem środków związanych z wystąpieniem lub zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych roślin i zwierząt, spadkiem cen produktów
rolnych wytwarzanych przez
producenta rolnego, wystąpieniem niezależnych od producenta ograniczeń handlu
międzynarodowego, a także
brakiem zapłaty za produkty
rolne przez podmiot wykonujący działalność dotyczącą
skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych (np.
upadłość podmiotu potwierdzona sądowo lub urzędowa
decyzja o zakazie wykonywania działalności).

Wnioski do ARR
Wnioski o wypłaty rekompensat z Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych będą
przyjmowały oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego.
Wysokość rekompensat będzie nie wyższa niż 70 procent
kwoty obniżenia dochodu lub
należności netto za sprzedane, a nie zapłacone produkty.

SKRÓTEM
ARIMR. UTYLIZACJA
BEZ ZMIAN
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
poinformowała, że zasady
utylizacji padłych zwierząt
nie zmienią się w stosunku
do roku ubiegłego. Usługi
utylizacyjne będzie świadczyło 12 tych samych firm,
co w zeszłym roku. Bez
zmian są także zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem
ARiMR. Wsparcie może
otrzymać producent rolny
prowadzący gospodarstwo
rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub
dział specjalny produkcji
rolnej. Pomoc może być
udzielona na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów
zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie
oraz świnie.
CERTYFIKACJA INTEGROWANEJ
PRODUKCJI ROŚLIN
Od 2015 roku certyfikację
w Integrowanej Produkcji
Roślin przejęły upoważnione do tego celu podmioty
certyfikujące. Producenci
rolni, którzy w roku 2015
chcą ubiegać się o certyfikat

Integrowanej Produkcji Roślin powinni zamiar stosowania IP zgłosić upoważnionemu podmiotowi certyfikującemu, a nie PIORIN
jak dotychczas. Obecnie jest
5 podmiotów upoważnionych do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin: „PNG" Sp. z o.o.,
QA Solutions Sp. z o.o., COBICO Sp. z o.o., Centrum
Jakości AgroEko Sp. z o.o.,
SGS Polska Sp. z o.o..
ARR. DOPŁATY DO
MATERIAŁU SIEWNEGO
Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 15 stycznia
do 25 czerwca 2015 r. będzie można składać wnioski
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter
pomocy de minimis w rolnictwie. O przyznanie dopłaty będzie można ubiegać
się tytułem zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca
2014 r. do 15 czerwca
2015 r. Wnioski składać

można w oddziałach terenowych Agencji w terminie od
15 stycznia 2015 r. dla materiału siewnego: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin
strączkowych, ziemniaka,
mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych
z gatunków roślin objętych
systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka).
ZŁOTY KŁOS TRAFIŁ
DO OLSZTYNA
Z przyjemnością informujemy, że wśród siedmiu tegorocznych zdobywców statuetki „Złoty Kłos” jest
dr inż. Bolesław Pilarek, pomysłodawca i pierwszym redaktor naczelny „Rolniczego
ABC”. Laureat został wyróżniony za działania na rzecz
edukacji, promocji i integracji środowiska rolniczego. Nagroda „Złotego Kłosa”
przyznawana przez Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Rolnictwa wyróżnia instytucje, przedsiębiorców i osoby indywidualne zasłużone dla rolnictwa
i sektorów pokrewnych.
Wydarzenie to ma charakter
ogólnopolski i odbywa się
pod patronatem i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Oprac. Anna Banaszkiewicz
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WE DWOJE
Drodzy Czytelnicy,
rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym
swojej drugiej połowy wśród osób
mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich. Jak
zamieścić swój anons lub wysłać
list? Wystarczy wypełnić i wysłać za-

mieszczony poniżej kupon, w którym należy napisać hasło ogłaszającego się (np. KAWALER Z MAZUR)
i numer rubryki. W tym wydaniu
jest to numer 42/2014. Należy też
pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za 1,60 zł. Ogłoszenia są bezpłatne, ale muszą być napisane na kuponie zamieszczonym
poniżej. Listy związane z naszą rub-

Panowie
31-45 LAT
CZTERDZIESTOLATEK
Z poczuciem humoru, niezależny finansowo i mieszkaniowo, pozna
z Olsztyna, Ostródy, lub okolic, miłą
i odpowiedzialną panią. Cel — stały
związek.
KAWALER
44-letni, jestem bez nałogów i zobowiązań, wykształcenie średnie, mam
zmechanizowane gospodarstwo
rolne, w życiu cenię przyjaźń, szczerość, prawdomówność. Poznam panią do 45 lat.

46-60 LAT
WOLNY
53-letni, niezależny finansowo
i mieszkaniowo, aktualnie mieszkam
na wsi, poznam panią, która chciałaby zamieszkać razem ze mną. Nie
szukam przygód. Cel — stały związek.
BLONDYN
(180/76) Szczupły kawaler, spokojny,
wykształcenie niepełne wyższe, pracujący, zainteresowania przyroda, jazda
na rowerze, sport.
SZATYN
(56/179) Zadbany, stała praca, niezależny finansowo, bez zobowiązań,
własne M, zmotoryzowany, poznam

ryką, należy wysłać na adres redakcji: „Rolnicze ABC”, ul. Tracka 5, 10364 Olsztyn, z dopiskiem: We
dwoje. W razie pytań zapraszamy
do kontaktu telefonicznego pod numerem 89 539 76 48. Następne
wydanie kącika matrymonialnego
w „Rolniczym ABC” 11 lutego 2015
roku.
Jadwiga Gliniewicz

WE DWOJE NR 42/2015

panią szczupłą, z okolic Elbląga.
Cel — stały związek.
UCZCIWY RENCISTA
Zmotoryzowany, pracujący rencista,
szczery, o dobrym sercu, pozna panią,
która zechciałaby zamieszkać na wsi
w okolicy lasów i jeziora.
SZCZERY
Jestem w wieku średnim, prawdomówny, niekonfliktowy, niezależny finansowo, pragnę poznać panią do lat
50 i pragnę urzeczywistnić Jej marzenia.
OPTYMISTA
59-letni, wysoki, szczupły, domator,
bez zobowiązań, niezależny finansowo i mieszkaniowo, pozna panią
z okolic Olsztyna.
ROMANTYK
Wolny, zmotoryzowany, aktywny zawodowo, bez nałogów, ciepły, serdeczny, pozna panią, chętnie z okolic
Olsztyna.
SZEŚĆDZIESIĘCIOLATEK
Bez nałogów i zobowiązań, wierzący,
uczciwy, szczery, niezależny finansowo, własne M, poznam panią o miłej aparycji, zadbaną, uczciwą, gospodarną, wierzącą, bez nałogów
i zobowiązań, niematerialistkę, zdecydowaną na życie we dwoje.

POWYŻEJ 60 LAT

gów, poznam pana w odpowiednim
wieku, bez nałogów, uczciwego, bez
zobowiązań. Cel — stały związek.
SAMOTNA
Bez nałogów, mieszkająca sama na wsi,
uczciwa, szczera, pragnie poznać pana,
który tak jak ona jest bardzo samotny
i chciałby zamieszkać razem z nią.
ZADBANA
59-letnia wdowa, energiczna, zmotoryzowana, niezależna finansowo
i mieszkaniowo, pozna uczciwego
pana w wieku 55-65 lat, ze
Szczytna, Mrągowa lub okolic. Numer telefonu przyspieszy kontakt.

dbana, niematerialistka, mieszkam
sama. Poznam miłego, uczciwego
wdowca, opiekuńczego, do lat 65.
UCZCIWA
Poznam pana miłego, o dobrym
sercu, najchętniej wdowca do lat
65, bez zobowiązań, jestem miłą
wdową, niezależną finansowo
i mieszkaniowo, cenię szczerość
i uczciwość, nie lubię kłamstwa.
Cel — stały związek.
POGODNA
Wdowa poznam pana o dobrym
sercu, który zamieszka razem ze
mną, bez zobowiązań, w wieku do
64 lat. Jestem uczciwa, miła, niezależna finansowo i mieszkaniowo,
cenię szczerość i uczciwość.
SAMOTNA WDOWA
(73/160/60) Niezależna mieszkaniowo i finansowo, bez nałogów,
spokojna, pozna pana bez nałogów,
najchętniej z okolic Elbląga. Numer
telefonu ułatwi kontakt.

EMERYT
Wdowiec po sześćdziesiątce, niezależny finansowo i mieszkaniowo,
z okolic Olsztyna, pozna panią
do 60 lat.
POGODNY
61-letni, mieszkam na wsi, niezależny finansowo, zmotoryzowany, poznam panią ze Szczytna, w wieku ponad 55 lat.
ZE SZCZYTNA
Niepalący, pozna panią z okolic
Szczytna, chętnie ze wsi, do lat 60.
Jestem na emeryturze, nie lubię
kłamstwa, poszukuję drugiej połowy, na dobre i na złe. Cel —
stały związek.
PO SZEŚĆDZIESIĄTCE
Samotny, średniego wzrostu i budowy, na rencie, własne M, zmotoryzowany, poznam panią w podobnym
wieku, z którą mógłbym przeżyć dalsze lata w jesieni życia.
ZADBANY
(63/165/75) Emeryt, własne M, zmotoryzowany, bez zobowiązań, niezależny finansowo, na emeryturze, bez
nałogów, niepalący, poznam panią
do lat 63, pragnącą ciepła i miłości.
Pani może zamieszkać u mnie. Nie
szukam przygód. Cel — stały związek.

Panie
46-60 LAT
NIEZALEŻNA
Po 50-tce, z okolic Elbląga,
szczupła, bez nałogów, niezależna
finansowo, własne M, lubiąca taniec i podróże, pozna pana po 50tce, kulturalnego, uczciwego, bez
nałogów, niezależnego, z Elbląga
lub okolic. Cel — stały związek.
SYMPATYCZNA
54-letnia, samotna, zadbana, z poczuciem humoru, pracująca, własne
M, bez zobowiązań, poznam pana
o podobnych zaletach, który nie
szuka przygód, najchętniej z okolic
Bartoszyc, ale niekoniecznie.
ROZWIEDZIONA
Miła, samotna, atrakcyjna, ceniąca szacunek i zaufanie, pozna pana miłego, życzliwego, opiekuńczego, najchętniej zmotoryzowanego. Cel — stały związek.
WOLNA
(55/160) Niezależna finansowo
i mieszkaniowo, szczupła, bez nało-

POWYŻEJ 60 LAT
MIŁA WDOWA
Mieszkam na wsi, bardzo dokucza mi
samotność, pragnę poznać pana,
który chętnie zamieszka razem ze
mną. Jestem miła i spokojna.
WDOWA Z MAZUR
Uczciwa, na emeryturze, zaradna, za-

Wszechstronne rośliny bobowate

Bobik zasługuję
na uwagę
Uprawa roślin bobowatych niesie ze sobą wiele korzyści.
Głównie ze względu na wysoką zawartość białka oraz
korzystny wpływ na żyzność gleby, którą wzbogacają w cenną
materię organiczną. Dodatkowo rośliny bobowate są źródłem
masy zielonej oraz wysokobiałkowej paszy w formie nasion.
mgr Beata Wielkopolan,
IOR — PIB
dr Anna Tratwal,
IOR — PIB
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Ze względu na właściwości
wzbogacające glebę w azot, rośliny bobowate można wykorzystać również jako przedplon pod inne rośliny uprawne. Bobik pozostawia w glebie
dużą ilość materii organicznej,
która zwiększa pojemność
sorpcyjną. Roślina ta charakteryzuje się wysokim plonowaniem oraz intensywnym
wzrostem. Jest doskonałym
przedplonem oraz jest bardzo cenną rośliną paszową.

Niepożądani goście
Z drugiej strony, jest to roślina narażona na porażenie
przez szereg chorób oraz żerowanie szkodników, które
w sprzyjających warunkach
meteorologicznych mogą
znacznie obniżyć wielkość i jakość plonu. Na wystąpienie
i stopień nasilenia chorób bobiku ma wpływ szereg czynników w tym warunki pogodowe, zasobność gleby, re-

sztek pożniwnych czy zdrowotność materiału siewnego.
Do zwalczania chemicznego
chorób i szkodników należy
dobierać odpowiednie preparaty zarejestrowane i dopuszczone do stosowania na bobiku wg zaleceń Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Askochytoza
Sprawcą tej choroby jest
grzyb Ascochyta fabae. Choroba występuje podczas całego okresu wegetacyjnego i corocznie wyrządza znaczne
szkody w Polsce. Źródłem infekcji mogą być nasiona, na
których znajduje się grzybnia
oraz martwe rośliny będące
siedliskiem tego patogena.
Rozwojowi choroby sprzyja
temperatura w zakresie 1820oC oraz wysoka wilgotność
powietrza.
Askochytoza atakuje wszystkie nadziemne części bobiku.
Na liściach objawia się w postaci brunatnych plam (średnica około 1 cm) otoczonych
ciemną obwódką. Środek plamy jest zwykle jaśniejszy, w obrębie którego znajdują się liczne owocniki grzyba (piknidia).

Na strąkach powstają ciemne nekrozy. Z porażonych strąków grzybnia przerasta do nasion. Na łodygach, w miejscu
porażenia, powstają owalne,
często zlewające się ze sobą
brunatne plamy.
W przeciwdziałaniu występowania tej chorobie bardzo
ważna jest 3 letnia przerwa
w uprawie bobiku i innych roślin bobowatych, wykorzystanie zdrowego, kwalifikowanego materiału siewnego
oraz zaprawa nasion przed
siewem.

Plamistość
czekoladowa bobu

Sprawca tej choroby — Botrytis fabae — atakuje zarówno łodygi, liście, kwiaty, strąki jak i nasiona. Źródłem infekcji są porażone nasiona
oraz resztki roślinne. Rozwojowi choroby sprzyja nadmiar
wilgoci, temperatura około
22oC, gęsty siew, zbyt niskie
pH gleby oraz deficyt fosforu
i potasu. Ponadto zakażeniom
sprzyja obecność rosy miodowej wydzielanej przez żerujące na bobie w okresie wegetacji mszyce.

Askochytoza — rozwojowi choroby
sprzyja temperatura
w zakresie 18-200C
oraz wysoka wilgotność powietrza
Fot. Beata Wielkopolan
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Askochytoza atakuje wszystkie nadziemne części bobiku. Na liściach
objawia się w postaci brunatnych plam (średnica około 1 cm) otoczonych ciemną obwódką. Środek plamy jest zwykle jaśniejszy, w obrębie
którego znajdują się liczne owocniki grzyba.
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grzybów sadzakowych, które
dodatkowo zmniejszają zdolność roślin do przeprowadzania procesu fotosyntezy.

Strąkowiec bobowy

Objawem chorobowym są
liczne drobne, czekoladowobrunatne plamki o średnicy 0,1-2 mm. Plamki mogą
posiadać czerwoną lub szarozielonkawą obwódkę. Przy
silnym porażeniu zlewają się,
a liście zasychają i odpadają.
Również zaatakowane pąki,
kwiaty oraz zawiązki strąków
zasychają i odpadają.
Celem zapobiegania występowania tej choroby zaleca się
zakładać plantacje w miejscach przewiewnych. W przypadku wystąpienia objawów
choroby, należy przed kwitnieniem roślin przeprowadzić ochronę chemiczną. Zaleca się również zwalczanie
mszyc.

mszyce i wciornastki praktycznie przez cały okres wegetacji zagrażają roślinom bobiku. Żerowanie tych szkodników zakłóca transport wody,
substancji odżywczych oraz
odprowadzanie produktów
fotosyntezy. Żerowanie mszyc
trzmielinowo-burakowych na
bobiku może prowadzić do
zasychania, opadania kwiatów, zahamowania wzrostu
roślin, niezawiązywania strąków oraz zmniejszenia plonu.
Lepka spadź wytwarzana
przez mszyce jest też doskonałą pożywką do rozwoju
REKLAMA

Szczególnie groźny wpływ
na wysokość oraz jakość plonu nasion bobiku ma żerowanie larw strąkowca bobowego. Strąkowiec bobowy,
podobnie jak strąkowiec grochowy, to czarny, szaro owłosiony chrząszcz długości
4-5 mm. Chrząszcze pojawiają się wiosną, największe
ich nasilenie przypada na moment kwitnienia roślin. Po
kopulacji samice składają jaja
na zawiązujących się strąkach. Wylęgłe larwy wgryzają się do wnętrza nasion i wyjadają zawartość, uszkadzając
zarodek nasion co obniża ich
siłę kiełkowania. Obecność
szkodnika na plantacji bobiku może obniżyć plon nasion
nawet o 20 proc.
Zaleca się wysiew nasion
nieuszkodzonych, wolnych od
strąkowców.

Obecność strąkowca
bobowego na plantacji bobiku może obniżyć plon nasion nawet o 20 proc.

Mszyca trzmielinowoburakowa — żerowanie tych szkodników
zakłóca transport
wody, substancji odżywczych oraz odprowadzanie produktów
fotosyntezy
Fot. Beata Wielkopolan

Strąkowiec
bobowy —
chrząszcze pojawiają się
wiosną, największe ich nasilenie
przypada na moment kwitnienia
roślin
Fot. Beata
Wielkopolan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mszyce
W okresie wegetacji roślinom bobiku zagraża kilka gatunków szkodników, do których można zaliczyć m in.
strąkowca bobowego, mszyce.
Gatunki o kłująco-ssącym
aparacie gębowym takie, jak

PRZY krowach, 782-265-594.
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Anna
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zwiększenie rentowności
i konkurencyjności gospodarstw
12 grudnia ubiegłego roku Komisja Europejska zaakceptowała polski Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Polska, obok Danii i Austrii,
jest jednym z trzech pierwszych krajów członkowskich Unii Europejskiej, które
zakończyły opracowywanie i negocjacje dokumentu programowego.
rów wiejskich z budżetu Unii
Europejskiej.

mgr inż. Maria Suszko, W-MODR
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

rów wiejskich z wszystkich
28 państw członkowskich.
Część państw członkowskich
zdecydowała się na wdrażanie
regionalnych programów. Budżet przejęty dla polskiego
programu wynosi łącznie ponad 13,5 mld euro, w tym

Polski budżet
to 13,5 mld euro

W dalszej kolejności zatwierdzono 6 programów (razem 9), które obejmują około 22 proc. wydatków zaplanowanych na rozwój obsza-

Docelowo Komisja Europejska zatwierdzi około 118
programów rozwoju obsza-

Planowany udział rodków finansowych w PROW 2014-2020
— według działa, poddziała i typów operacji
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środki UE to 8,6 mld euro,
a krajowe środki publiczne
4,9 mld euro.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) 2014-2020 przewiduje się:
— dofinansowanie dla około 200 tys. gospodarstw rolnych,
— utworzenie około 22 tys.
nowych miejsc pracy,
— powstanie 1,8 tys. grup
producentów,
— realizację praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu na obszarze 19 proc.
użytków rolnych w Polsce.

Obowiązujące dotychczas
sześć priorytetów
PROW 2014-2020 określa
6 priorytetów, zgodnie z którymi wydatkowane będą środki publiczne przeznaczone na
rozwój obszarów wiejskich,
poprzez: 15 działań, 35 poddziałań i 42 typy operacji.
Priorytet 1 — Ułatwianie
transferu wiedzy i innowacji
w rolnictwie i leśnictwie oraz
na obszarach wiejskich.
Priorytet 2 — Zwiększenie
rentowności gospodarstw
i konkurencyjności rolnictwa we wszystkich regionach
oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego
zarządzania lasami.
Priorytet 3 — Wspieranie
organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
Priorytet 4 — Odtwarzanie,
ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
Priorytet 5 — Promowanie
efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie
przechodzenia w sektorach
rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę
klimatu.
Priorytet 6 — Promowanie
włączenia
społecznego,
zmniejszania ubóstwa oraz
rozwoju gospodarczego na
obszarach wiejskich.

Wzrost konkurencyjności
gospodarstw
W ramach PROW 2014–
2020 i 6 priorytetów, środki
finansowe skoncentrowane
będą głównie na realizację
celów związanych z:
— poprawą konkurencyjności rolnictwa;
— zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu;
— zrównoważonym rozwojem terytorialnym obszarów
wiejskich.
Główny cel programu,
„Wzrost konkurencyjności
rolnictwa z uwzględnieniem
celów środowiskowych” realizowany będzie poprzez
wsparcie:
— inwestycyjne dla rolników
zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych;
— na działania ukierunkowane na inwestycje dotyczące świadczenia usług rolniczych;

Beneficjent
zobowiąże się do
prowadzenia
uproszczonej
rachunkowości
w gospodarstwie
od dnia rozpoczęcia
realizacji biznesplanu
i co najmniej do dnia
upływu okresu
związania z celem
— na wypadek wystąpienia
klęsk związanych z chorobami zwierząt;
— na restrukturyzację małych gospodarstw w kierunku
produkcji żywnościowych lub
nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
— dla rolników trwale przekazujących swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi;
— na budowę i modernizację
infrastruktury handlowej, służącej sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie.
Większość działań będzie
kontynuowana w kształcie
zbliżonym do PROW 20072013.

W PROW 2014-2020 wyodrębniono nowe instrumenty
wsparcia:
— Współpraca;
— Rolnictwo ekologiczne;
— Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura
2000;
— Inwestycje w gospodarstwach na obszarach OSN
(obszary szczególnie narażone);
— Płatności dla rolników przekazujących małe
gospodarstwa;
— Restrukturyzacja małych gospodarstw;
— Rozwój usług rolniczych.

WYJAŚNIENIE WYBRANYCH POJĘĆ
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego — jest to całkowita roczna standardowa produkcja gospodarstwa, wyrażona w euro. Wielkość ekonomiczna jest liczona zgodnie
z metodologią UE zawartą w Rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającym
wspólnotową typologię gospodarstw rolnych.
Innowacje — zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub
ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie.
Zaliczki — beneficjent będzie miał możliwość ubiegania się
o zaliczkę w działaniach:
— Inwestycje w środki trwałe,
— Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie
odpowiednich środków zapobiegawczych,
— Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (poddziałanie: Rozwój przedsiębiorczości),
— Współpraca,
— LEADER.
Ponadto wdrożony zostanie dodatkowy system zaliczkowania na zasadach przewidzianych w przepisach krajowych.
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Inwestycje • premia dla młodych • restrukturyzacja małych gospodarstw — krótki opis działań
Poszczególne działania, mają
określone szczegółowe kryteria,
wymogi i warunki kwalifikowalności. Dla kilku działań, których
beneficjentami będą rolnicy,
wymogiem będzie m.in. określona wartość ekonomiczna
przy złożeniu wniosku o pomoc
oraz po zakończeniu realizacji
planu przedsięwzięcia. Dla tych
działań obowiązkiem będzie
również prowadzenie rachunkowości.
WSPARCIE INWESTYCJI
W GOSPODARSTWACH
ROLNYCH
W ramach tego działania
wsparcie może być realizowane wyłącznie na takie rodzaje operacji, które będą
przyczyniały się do poprawy
ogólnych wyników gospodarstwa, czyli poprawy konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa
rolnego w wyniku jego restrukturyzacji, opartą głównie
o orientację rynkową.
Restrukturyzacja musi doprowadzić do wzrostu wartości
dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), w szczególności
w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu, skali produkcji lub
poprawy jakości produkcji.
Poprawa ogólna wyników
gospodarstwa rolnego może
dotyczyć:
— poprawy efektywności korzystania z zasobów wodnych
w gospodarstwie,
— poprawy efektywności wykorzystania energii w gospodarstwie,
— zwiększenia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
w gospodarstwie,
— redukcji emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie.
Celem tego instrumentu
wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności
gospodarstw w obszarach:
1. rozwój produkcji prosiąt
— do 900 tys. zł — po zrealizowaniu operacji minimalna
liczba loch ma wynosić 50;
oraz:
2. rozwój produkcji mleka
krowiego — po zrealizowaniu operacji minimalna liczba
krów ma wynosić 25;
3. rozwój produkcji bydła
mięsnego;
REKLAMA

4. operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji,
zwiększeniem skali produkcji,
poprawą jakości produkcji lub
zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Dla obszarów: 2, 3, 4 obowiązuje:
— do 500 tys. zł — na inwestycje związane bezpośrednio
z budynkami inwentarskimi
lub magazynami paszowymi,
w gospodarstwach, w których
prowadzona jest produkcja
zwierzęca,
— do 200 tys. zł — na inne
operacje.
Wysokość wsparcia nie może
być wyższa jak 50 proc. kosztów kwalifikowanych lub 60
proc. (młodzi rolnicy).
Nie udziela się wsparcia na inwestycje mające na celu dostosowanie do norm lub wymogów unijnych.
Ważne wymogi i zobowiązania beneficjenta działania:
— Wielkość ekonomiczna
gospodarstwa musi mieć co
najmniej równowartość 10
tys. euro i nie większą niż 200
tys. euro.
— Wartość ekonomiczna ma
wzrosnąć co najmniej o 10
proc. w odniesieniu do roku
bazowego w okresie 5 lat od
dnia przyznania pomocy.
— Prowadzenie w gospodarstwie uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy.

pomocy stała się właścicielem
lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne, a kończy się
z chwilą rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako
kierujący.
— Nabycie lub wejście w posiadanie gospodarstwa musi
nastąpić w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomoc.
— Pomoc w formie premii
100 tys. zł, przyznaje się
w dwóch ratach: pierwsza
rata w wysokości 80 proc. zostanie wypłacona po spełnieniu przez beneficjenta, warunków z zastrzeżeniem
których została wydana ww.
decyzja, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
a druga rata będzie wypłacana po realizacji biznesplanu.
Ważne wymogi wskazane
w biznesplanie:
— powierzchnia użytków rolnych co najmniej równa średniej wojewódzkiej (woj. warmińsko-mazurskie) i nie
większa niż 300 ha;
— przynajmniej 70 proc. minimalnej wymaganej powierzchni musi stanowić:
własność beneficjenta, użytkowania wieczystego lub
REKLAMA

dzierżawy z zasobu własności
rolnej Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego;
— wielkość ekonomiczna nie
mniejsza niż 13 tys. euro i nie
większa niż 150 tys. euro.
— w wyniku realizacji biznesplanu musi nastąpić wzrost
wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10
proc.
Inne istotne wymogi:
— prowadzenie uproszczonej
rachunkowości w gospodarstwie od dnia rozpoczęcia realizacji biznesplanu i co najmniej do dnia upływu okresu
związania z celem.
— podleganie ubezpieczeniu
społecznemu rolników na
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy
ustawy i w pełnym zakresie
przez okres co najmniej 12
miesięcy od dnia wypłaty
pierwszej raty pomocy,
— prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący
co najmniej do dnia upływu
okresu związania celem.
RESTRUKTURYZACJA
MAŁYCH GOSPODARSTW
Pomoc jest przyznawana na
restrukturyzację gospodarstwa, które wprowadzi

zmiany mające na celu poprawę jego konkurencyjności
i zwiększenie rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej, w szczególności
w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

kowości w gospodarstwie
najpóźniej w dniu rozpoczęcia
realizacji biznesplanu i prowadzenia jej co najmniej do dnia
upływu okresu związania celem.

Pomoc ma formę premii
w wysokości 60 tys. zł, wypłacanej w dwóch ratach: 80
proc. i 20 proc. kwoty pomocy. Druga rata będzie wypłacana po realizacji biznesplanu.

Założenia biznesplanu mogą
dotyczyć przede wszystkim
rozwoju produkcji produktów
rolnych, żywnościowych, jak
i nieżywnościowych, a także
przygotowania do sprzedaży
produktów wytworzonych
w gospodarstwie.

Beneficjentem działania będzie rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu społecznym
rolników z mocy ustawy
i w pełnym zakresie, jako rolnik prowadzący wyłącznie
działalność rolniczą oraz:
— posiada gospodarstwo
rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
— w wyniku realizacji biznesplanu zwiększy wielkość
ekonomiczną gospodarstwa
do poziomu co najmniej 10
tys. euro, przy czym wzrost
ten musi wynieść co najmniej 20 proc. wartości wyjściowej.
— zobowiąże się do prowadzenia uproszczonej rachun-

Do pomocy w zakresie Restrukturyzacji małych gospodarstw nie będzie uprawniona osoba, która jest
beneficjentem jednego z poniższych instrumentów
wsparcia. W ramach PROW
2007-2013:
— „Ułatwianie startu młodym rolnikom”,
— „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
— „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”;
oraz w ramach PROW 20142020:
— „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
— „Premie dla młodych rolników”,
— „Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIA DLA MŁODYCH
ROLNIKÓW
— Beneficjent tego działania
to osoba, która nie ukończyła
40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie
gospodarstwa rolnego jako
jedyny kierujący gospodarstwem, czyli do dnia złożenia
wniosku o przyznanie pomocy
nie prowadziła gospodarstwa
rolnego jako kierujący.
— Osoba ubiegająca się
o przyznanie pomocy powinna rozpocząć urządzanie
gospodarstwa rolnego przed
dniem złożenia wniosku
o przyznanie pomocy, lecz nie
wcześniej niż na 12 miesięcy
przed jego złożeniem. Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z chwilą, gdy osoba
ubiegająca się o przyznanie
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Dobra sytuacja w obrocie
ziarnem zbóż

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych
zbóż, żywca wołowego, wieprzowego
i drobiowego w 2013 i 2014 roku

Koniec roku przyniósł kolejną poprawę
notowań na rynku zbóż. W 2014 roku
po spadkach cen w listopadzie i po
wahaniach w grudniu, uzyskano na
rynku krajowym wzrost ceny
podstawowych zbóż. Notowania
nie są zbyt wysokie, jednak wzrost jest
odczuwalny.
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na koniec grudnia ceny podstawowych zbóż konsumpcyjnych
w tym wypadku pszenicy,
kształtowały się na poziomie
698,76 złotych za tonę. Oznacza to wzrost rzędu 2,88 proc.
w porównaniu do cen z końca
listopada, a porównanie z cenami z analogicznego okresu
2013 roku wykazuje, że jest to
wartość o 10,31 proc. niższa.
Również ceny skupu żyta
konsumpcyjnego wzrosły. Jest
to najwyższy wzrost wśród notowanych zbóż. Uzyskano
534,67 zł/t — to odpowiednio
o 6,15 proc. więcej niż przed
miesiącem i 0,05 proc. więcej
niż w roku 2013.
Na rynkach europejskich ceny
podstawowych zbóż konsumpcyjnych w grudniu zdominowały tendencje porównywalne
ze zmianami zachodzącymi na
rynku krajowym, a więc niewielkie wzrosty albo stabilizacja cen.

Lepsze ceny
zbóż paszowych
Ostatni miesiąc 2014 roku
przyniósł również dalszy wzrost
cen skupu zbóż paszowych.
Średnie ceny kukurydzy osiągnęły poziom 563,60 zł/t, a więc
są wyższy o 2,03 proc. niż na
koniec listopada, jednak uzyskana cena jest w dalszym ciągu o 17,87 proc. niższa od ceny
płaconej w roku 2013.
W przypadku jęczmienia paszowego osiągnięcie w skupie
średniej ceny 603,72 zł/t oznacza wzrost o 1,10 proc. w skali
miesiąca. Również w porównaniu do końca roku 2013 ziarno tego zboża jest tańsze
o 32,34 proc.
Wśród zbóż paszowych jedyny spadek średnich cen płaconych w skupie zanotowano
w przypadku owsa. Wartość
443,60 zł/t jaką osiągnięto

na koniec grudnia oznacza
spadek miesięczny wynoszący
7,25 proc. Pogłębiła się zatem
różnica w cenach w porównaniu z końcem roku 2013,
bo osiągnięta cena jest
o 222,65 proc. niższa.

Info. Robert Stopa

mgr inż. Robert Stopa,
WMODR

Ceny rzepaku
i szacunki zbiorów
Z notowań ZSRIR MRiRW
na koniec roku wynika, że cena
skupu nasion rzepaku kształtowała się na poziomie 1 413
zł/t. Jest to cena o 1,77 proc. wyższa niż w listopadzie ubiegłego roku (1 388 zł/t). Porównanie z ceną z roku 2013 wykazuje różnicę na minus wynoszącą 4,46 proc.
Opublikowany w połowie
grudnia „Wynikowy szacunek
głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014
roku” na podstawie warunków
agrometeorologicznych, przeprowadzonych jesienią zabiegów agrotechnicznych i przygotowania roślin do zimowania, bardzo optymistycznie ocenia szanse na wysokie plony
rzepaku w roku 2015. Jednocześnie zastrzega, że nagłe
spadki temperatur przy braku
okrywy śnieżnej mogą wpłynąć
na niekorzystne przezimowanie
roślin.

W żywcu kontynuacja
trendów
Ostatni miesiąc 2014 roku
utrwalił tendencje w skupie
żywca — dalsze spadki cen
żywca wieprzowego oraz drobiowego oraz kolejne wzrosty
cen skupu mięsa indyczego
i wołowego. W grudniu ceny na
mięso wieprzowe spadły z 4,34
do 4,09 zł/kg masy poubojowej
ciepłej. W tym przypadku spadek w skali miesiąca wynosi aż
6,12 proc, cena ta jest też niższa o 22,96 proc. w porównaniu do roku 2013, gdy wynosiła 5,02 zł/kg masy poubojowej
ciepłej.
Także w cenach żywca drobiowego na koniec roku odnotowano dalszy spadek. Uzyskana cena 3,41 zł/kg wagi żywej
jest o 1,47 proc. niższa niż na

koniec listopada i o 4,12 proc.
niższa niż w roku 2013.
Inaczej w skupie żywca indyczego. Na koniec grudnia wg
ZSRIR MRiRW cena za 1 kg
wagi żywej tych ptaków to
5,96 zł, co wynosi 0,46 proc.
więcej niż miesiąc wcześniej.
Cena z końca roku 2014 jest też
o 3,92 proc. wyższa niż cena
w analogicznym okresie roku
2013.
Notowania cenowe w skupie mięsa wołowego w grudniu
również wzrosły z poziomu
5,68 do poziomu 6,11 zł/kg
wagi żywej. To o 7 proc. więcej
niż w listopadzie. Cena ta w porówaniu do roku 2013 jest wyższa o 2,59 proc.

Poprawa notowań
w skupie jaj
Grudzień przyniósł zmiany
w tendencjach skupu jaj spożywczych. Średnia cena wyniosła 34,88 zł/100 sztuk, co oznaczało wzrost o 3,66 proc. w skali miesiąca. Także w porównaniu do roku 2013, uzyskiwane
średnie ceny są wyższe o 10,11

proc. Wzrost cen dotyczy wszystkich kategorii wielkości jaj, największy w najmniejszej klasie
„S” — z 22,50 do 26 zł/100 szt.
(wzrost o 13,46 proc.). W pozostałych kategoriach wielkościowych są znacznie niższe wzrosty wartości cen, mieszczące
się w zakresie od 0,27 proc. do
3,95 proc.

W obrocie produktami
mleczarskimi spadki
W Polsce i na rynkach europejskich w grudniu w dalszym
ciągu notowano spadkową ten-

dencję w obrocie tłuszczem
mlecznym i mlekiem w proszku. W przypadku masła konfekcjonowanego cena zmalała
z 14,32 zł/kg na koniec listopada do 14,12 zł/kg na koniec
roku 2014. Natomiast cena
masła oferowanego w blokach
w tym samym okresie obniżyła się z 12,65 do 12,07 zł/kg. Jest
to spadek odpowiednio
o 1,42 proc. i 4,84 proc. w skali miesiąca. W odniesieniu do
analogiczego okresu roku 2013,
cena na masło konfekcjonowane zmalałą o 25,70 proc,

natomiast na masło w blokach
o 43,09 proc.
Ceny oferowane na rynku za
odtłuszczone mleko w proszku
także podlegały dalszym spadkom. Za kg tego produktu na
koniec grudnia oferowano
7,33 zł, a więc o 13,07 proc. więcej niż w listopadzie, natomiast
za pełne mleko w proszku płacono 10,87 zł/kg — to o 1,21 proc.
więcej niż przed miesiącem.
W porównaniu do końca roku
2013 roku mleko pełne jest
jednak tańsze o 43,72 proc,
a odtłuszczone aż o 83,97 proc.

Notowania cenowe jaj spożywczych w skali miesiąca i roku

